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SLOVAKIA

Potvrdenie Vašej predkvalifikácie v systéme Connexio
Sme radi, že Vám môžeme oznámiť, že spoločnosť KOMA SLOVAKIA s.r.o. je odteraz registrovaná v
systéme Connexio ako predkvalifikovaný dodávateľ.
Ako je uvedené v certifikáte, jej predkvalifikácia platí do: 24-May-2012
Zúčastnené energetické spoločnosti môžu využívať systém Connexio ako preverovací resp.
predkvalifikačný systém podľa smerníc o zadávaní zákaziek EÚ. Upozorňujeme Vás na to, že je bežné, že
niektoré zúčastnené energetické spoločnosti realizujú dodatočne k Vašej registrácii / predkvalifikácii v
systéme Connexio ešte ďalšie opatrenia. Vďaka tomu máte možnosť sa na záver predkvalifikovať
špeciálne pre danú príslušnú energetickú spoločnosť.
Ak nebudú informácie / údaje, ktoré ste zadali do systému Connexio dostatočné pre vystavenie zoznamu
uchádzačov, vyzvú Vás zúčastnené energetické spoločnosti, aby ste poskytli ďalšie informácie.
Ak chcete získať informácie o energetických spoločnostiach využívajúcich systém Connexio, alebo si
želáte všeobecné informácie o systéme Connexio, navštívte nás na internetovej stránke
www.achilles.com/slovakia alebo nám pošlite e-mail na adresu connexio@achilles.com. Radi sme Vám k
dispozícii aj telefonicky na telefónnom čísle +421 (0)2 / +421 (0)2 / 54 640 77-0.
Ak si želáte dostať priložený certifikát aj vo formáte PDF, obráťte sa, prosím, na tím Connexio.
S pozdravom
Achilles Central Europe

Per Karschowski
Konateľ

Tamara Vitteková
Head of Customer Care
Slovensko

CERTIFIKÁT
KOMA SLOVAKIA s.r.o.
Registračné číslo firmy:35941472
Connexio ID: 163681
Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť KOMA SLOVAKIA s.r.o. je registrovaná ako
predkvalifikovaný dodávateľ v systéme Connexio– dodávateľskom informačnom systéme
pre energetické spoločnosti v Nemecku, východnej a strednej Európe v kategóriách
výrobkov / služieb uvedených v prílohe.

Vystavené dňa: 1-Jun-2011

Platné do: 24-May-2012

PRÍLOHA
Spoločnosť KOMA SLOVAKIA s.r.o. získala predkvalifikáciu pre nasledujúce kategórie
výrobkov / služieb:
2.08.29
4.01.33

Mobile Accomodation Unit Hire
Modular Structures

Platné do: 24-May-2012

